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Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
   

1. Κινητήρας 

 
   

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) 

κυλίνδρων υδρόψυκτος, συνολικού κυβισμού από 

4.400 cc και ανω, θα διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό 

υψηλής πίεσης καυσίμου και θα είναι φάσης ΙΙΙΒ χωρίς 

πρόσθετα (Adblue) 

ΝΑΙ   

Οι ονομαστικές στροφές του κινητήρα δεν θα 

ξεπερνούν τις 2200 ενώ η καθαρή μέγιστη ισχύς του θα 

είναι τουλάχιστον 94hp (βάσει 97/68 ΕΚ) 
ΝΑΙ   

Η μέγιστη ροπή στρέψεως θα παρέχεται σε χαμηλές 

στροφές 1500-1600 περίπου και θα είναι τουλάχιστον 

375Nm. 
ΝΑΙ   

Ο κινητήρας θα τηρεί τα όρια εκπομπών καυσαερίων 

της Κοινοτικής Νομοθεσίας και θα διαθέτει χαμηλή 

κατανάλωση καυσίμου και αραιά διαστήματα 

συντήρησης (περισσότερο από 300 ώρες). 

Θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων.  

ΝΑΙ   

2. Υδραυλικό σύστημα 

 
   

Το υδραυλικό σύστημα καλό είναι να έχει ξεχωριστή 

υδραυλική αντλία συστήματος διεύθυνσης και αντλίας 

υδραυλικού ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε διαθέσιμη 

πλήρης υδραυλική ισχύς. Η συνολική παροχή της 

αντλίας υδραυλικού θα είναι τουλάχιστον 94λιτ/λεπτό. 

ΝΑΙ   

Το σύστημα θα πλαισιώνεται τουλάχιστον με τρία 

μηχανικά χειριστήρια εξωτερικών εργασιών διπλής 

ενεργείας (6 βαλβίδες) και το σύστημα 3 σημείων θα 

είναι με ηλεκτρονικό χειρισμό. Τουλάχιστον ένα 

χειριστήριο θα διαθέτει ρυθμιστή ροής. 

ΝΑΙ   

Το υδραυλικό σύστημα 3 σημείων θα έχει ανυψωτική 

ικανότητα με τα μπράτσα οριζοντιωμένα τουλάχιστον 

4.300kg. Ο έλεγχος του υδραυλικού συστήματος θα 

ΝΑΙ   
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γίνεται  ηλεκτρονικά με εύκολο τρόπο – χειρισμό, 

μέσα από την καμπίνα του οδηγού. 

3. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα 

 
   

Το σύστημα κίνησης θα είναι συγχρονισμένο. Η 

κίνηση θα γίνεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω 

μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων. Το κιβώτιο θα είναι 

μηχανικό, με μισές ταχύτητες (Hi/Lo) 

ηλεκτροϋδραυλικές, θα έχει αριθμό ταχυτήτων 32 

εμπρός/16 όπισθεν τουλάχιστον με 

ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και κουμπί 

αποσύμπλεξης στο λεβιέ ταχυτήτων και έξτρα λεβιέ 

έρπουσας δυο ταχυτήτων με ελάχιστη ταχύτητα 

τουλάχιστον 300m/ώρα. Η μέγιστη ταχύτητά του 

πολυμηχανήματος μέσω αυτού θα μπορεί να είναι 

περίπου 40χλμ/ώρα. Η ταχύτητα εναλλαγής 

εμπρός/όπισθεν θα πρέπει να γίνεται εύκολα πάνω 

από την καμπίνα μέσω ενός ποτενσιόμετρου σε ορατό 

σημείο. Η κίνηση στο ΡΤΟ θα γίνεται από 

ανεξάρτητο σύστημα με ηλεκτροϋδραυλικό 

συμπλέκτη, ενώ η μετάδοση ισχύος θα γίνεται ομαλά 

μέσω ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος ομαλής 

εκκίνησης.  

ΝΑΙ   

Θα φέρει ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial). ΝΑΙ   

Το πολυμηχάνημα θα παρουσιάζει μικρή ακτίνα 

κύκλου στροφής περίπου 4.60μ καθιστώντας το 

ευέλικτο στην κίνησή του. Θα φέρει τιμόνι 

υδραυλικής επενέργειας.Ο εμπρόσθιος άξονας θα 

είναι κλειστού τύπου σε λουτρό λαδιού, με γωνιακή 

μετάδοση. Τα φρένα θα έχουν δίσκους σε λουτρό 

λαδιού (εμβαπτιζόμενοι δίσκοι). 

ΝΑΙ 

  

Το πολυμηχάνημα δύναται να είναι στημένο πάνω σε 

στιβαρό χυτό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα προσδένεται 

ο κινητήρας, ώστε να μεγιστοποιείται η ακαμψία 

πλαισίου, και να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και 

οι δονήσεις. Το βάρος αποστολής του χωρίς αντίβαρα 

να είναι τουλάχιστον 3.800kg. Να είναι εφοδιασμένο 

με 400kg συνολικά αντίβαρα εμπρός, και το 

ντεπόζιτο του να είναι τουλάχιστον 190 λίτρα για την 

απρόσκοπτη χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο 

θόρυβος στην καμπίνα κατά την εργασία να μην 

ξεπερνάει τα 77db. 

ΝΑΙ 

  

Το υλικό του θαλάμου οδήγησης θα είναι από χάλυβα 

και τα κρύσταλλα ασφαλείας. Θα διαθέτει καμπίνα 

ασφαλείας με εργονομικό περιστρεφόμενο κάθισμα 

με αερανάρτηση, σκίαστρα ηλιοπροστασίας, οθόνη 

πολλαπλών λειτουργιών, χειρόφρενο και ραδιο-USB 

με 2 ηχεία. 

NAI 
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Ο χώρος της καμπίνας θα είναι εργονομικά 

σχεδιασμένος με τα χειριστήρια ομαδοποιημένα για 

ευκολία χειρισμού, θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού 

με κλιματισμό (aircondition) διατηρώντας την άνεση 

του χειριστή σε υψηλά επίπεδα αλλά και τα τζάμια 

καθαρά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Η 

ορατότητα δε μέσα από αυτή θα είναι άριστη. Θα 

είναι εφοδιασμένο με καθρέφτες, φωτισμό εργασίας 

(8 φώτα καμπίνας) και προβολείς για την κίνησή του 

και κατά την νύκτα 

ΝΑΙ 

  

Β. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

 
   

Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση στο 

πολυμηχάνημα που αναφέρεται ανωτέρω. Η 

μετάδοση κίνησης θα γίνεται με τέσσερις ιμάντες. Η 

κίνηση θα γίνεται μέσω κιβωτίου ταχυτήτων 

γραναζιών με καστάνια. 

ΝΑΙ   

Θα έχει μήκος τουλάχιστον 2m. Θα έχει την 

δυνατότητα υδραυλικής μετατόπισηςκαι υδραυλικής 

ανύψωσης και θα είναι κατάλληλος για εργασίες 

κοπής χόρτων και κλαδιών έως 8-10cm διαμέτρου, σε 

παρυφές δρόμων, αυλάκια και κανάλια.  

ΝΑΙ   

Η κατακόρυφη μετατόπιση ως προς τον ορίζοντα θα 

είναι έως +90ο (κατακόρυφη θέση) και έως -55ο 

(θέση για κοπή στα πρανή του δρόμου). 
ΝΑΙ   

Ως προς την οριζόντια μετατόπιση η εξάρτηση θα 

μπορεί να μετατοπιστεί κάθετα απ’ το άξονα του 

οχήματος ως 2,95μ. (η άκρη της εξάρτησης), ενώ 

παράλληλα με τον άξονα του οχήματος η εξάρτηση 

θα μπορεί να μετατοπιστεί (απομακρυνθεί) από το 

σημείο στήριξής της ως  1.70μ (το πίσω μέρος της 

εξάρτησης). 

ΝΑΙ   

Το βάρος της εξάρτησης δεν θα υπερβαίνει τα 770kg. ΝΑΙ   

Οι στροφές λειτουργίας από τον δυναμοδότη ΡΤΟ του 

ελκυστήρα θα είναι 540 rpm. 
ΝΑΙ   

Το ωφέλιμο πλάτος κοπής της εξάρτησης θα είναι 

τουλάχιστον 1.65μ. 
ΝΑΙ   

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται από τον δυναμοδότη 

ΡΤΟ του ελκυστήρα, μέσω αρθρωτού άξονα ο οποίος 

θα μεταφέρει την κίνηση σε πλευρικό σημείο επί της 

εξάρτησης και από εκεί μέσω τροχαλιών και ιμάντων 

στο περιστρεφόμενο τύμπανο της κεφαλής πάνω στο 

οποίο θα είναι τοποθετημένα τα «μαχαίρια» κοπής. 

ΝΑΙ   

Τα «μαχαίρια» κοπής θα έχουν σχήμα σφυριού 

κατασκευασμένα από ισχυρό χάλυβα και θα 

συνδέονται πάνω στον άξονα κοπής με ειδικά 

παξιμάδια ασφαλείας. Ο καταστροφέας θα μπορεί να 

ΝΑΙ   
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δεχθεί και άλλα ελάσματα για κοπή ελαφρύτερων 

υλικών. 

Το σύστημα μετάδοσης των τροχαλιών με τους 

ιμάντες θα βρίσκεται σε κλειστό κουτί προστασίας. 

Το σημείο στο οποίο μεταδίδεται η κίνηση από τον 

αρθρωτό άξονα θα προστατεύεται από ειδική 

«φωλία». 

ΝΑΙ   

Για την ολίσθηση της εξάρτησης στο έδαφος αυτή θα 

φέρει κατάλληλο ράουλο κύλισης σε όλο ο μήκος της 

εξάρτησης το οποίο θα μπορεί να ρυθμίζεται. 
ΝΑΙ   

Η όλη κατασκευή θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα 

ενισχυμένου πάχους για την εκτόξευση στερεών 

αντικειμένων από την κοπή, στα σημεία που έρχεται 

σε επαφή με το έδαφος θα υπάρχουν ελάσματα 

δημιουργώντας ένα είδος προστατευτικής 

«κουρτίνας» η οποία θα καλύπτει ακριβώς το σημείο 

κοπής.  

ΝΑΙ   

Η στήριξη της εξάρτησης θα είναι τριών σημείων και 

θα γίνεται σε ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο μέσω 

κατάλληλων αρθρώσεων οι οποίες θα μπορούν να 

σηκώσουν το βάρος της. 

   

Η υδραυλική συνδεσμολογία θα γίνεται μέσω 

σωλήνων υψηλής πίεσης στο πίσω μέρος του 

γεωργικού ελκυστήρα. Οι μετατοπίσεις της 

εξάρτησης κατακόρυφη και οριζόντια θα γίνεται με 

την βοήθεια υδραυλικών εμβόλων. Ο χειρισμός της 

εξάρτησης θα γίνεται από την καμπίνα του οχήματος. 

ΝΑΙ   

Η εξάρτηση θα είναι ευφήμου εργοστασίου 

κατασκευής και θα φέρει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO και σήμανση CE.  

ΝΑΙ   
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